
 
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – FINSKÁ SAUNA 
 
A. Úvodní ustanovení 

 
Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech    
prostorách sauny a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. 

1) Provozovatelem finské sauny jsou Sportovní areály města Kladna s.r.o., tř. Sportovců 818,  
        272 04 Kladno. IČO: 261 54 170 

2) Sauna je provozována po dobu školního roku (září-červen). 
         Provozní doba pro veřejnost: 

a) ženy – pondělí, středa, pátek 
b)  muži – úterý, čtvrtek, sobota 
3) Změny v pravidelném rozvrhu provozních hodin se oznamují vyvěšením na vhodném místě  
před vstupem do sauny. 
4) Pokladna v sauně se uzavírá 120 min. před ukončením provozu. 

 
B. Vstup do sauny 
 

1) Vstup do sauny je v hodinách veřejnosti povolen pouze osobám s platnou: 
a) jednorázovou vstupenkou 
b) permanentkou 
c) předplatní vstupenkou vydanou provozovatelem 
2) Vstupem do prostoru sauny se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením  

tohoto provozního řádu. 
3) Omezení vstupu do zařízení sauny: 
a)   v oddělených provozních dnech nemají do sauny přístup osoby druhého pohlaví. 
b)   dětem do 6t-ti let je povolen vstup do sauny bez ohledu na pohlaví pouze v doprovodu      
      odpovědné osoby starší 18-ti let. 
c)   maximální počet návštěvníků v sauně je 40 osob. 
 

C. Práva  povinnosti návštěvníků 
 

1)  Návštěvníci se převlékají v šatně a oděv odkládají výhradně na místě k tomu určenému,  
     neboť za věci odložené mimo tyto prostory provozovatel nenese žádnou  
     odpovědnost. 
2)  Cenné předměty (hodinky, šperky, peněžní částky převyšující 500,- Kč, mobilní tel. Musí  
     návštěvníci ponechat v úschově v pokladně. V případě ztráty nenese provozovatel  
     odpovědnost. 
3)  Po dobu  pobytu v sauně mohou návštěvníci využívat všech zařízení základního vybavení  
     – potírnu, ochlazovací bazén, sprchy, WC, velkou a malou odpočívárnu, šatny. 
4)   Každý návštěvník je povinen: 
     - uposlechnout všech pokynů odpovědných pracovníků provozovatele 
     - mít vlastní čistý ručník a mýdlo 



     - před prvním vstupem do potní místnosti se umýt mýdlem a osprchovat se. 
     - do potní místnosti vstupovat vždy osušen 
     - před vstupem do ochlazovacího bazénku se osprchovat 
     - setrvávat v zařízení jen po dobu platnosti vstupenky 
     - šetřit zařízení sauny, neplýtvat vodou, udržovat pořádek a dodržovat základní hygienické  
       zásady 
     - před vstupem do odpočívárny a šatny se osušit 
     - při saunování postupovat ve vlastním zájmu dle doporučeného postupu („desatero      
       správného sanování“) 
5) Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se tímto Návštěvním řádem, v plném rozsahu  
    uposlechnout pokynů odpovědných osob provozovatele (saunařka). 
6) Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby nepřiměřeně neobtěžovali  
     ostatní návštěvníky (např. hlukem) a nezpůsobili jim škodu či újmu. 
7)  Doba pobytu začíná zakoupením vstupenky a končí odevzdáním zámku od skříňky při  
     odchodu. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu je povinen doplatit za každou  
     započatou hodinu doplatek, který má právo využít (s výjimkou uzavírací doby). 120 min.  
     před koncem provozní doby je vstup do šaten novým návštěvníkům uzavřen. Šatny se  
     uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. Budova  
     sauny se uzavírá 15 minut po uzavření šaten. 
8) Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých a mokrých plochách opatrně  
     a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody a  
    úrazy, které byly způsobeny nepozorností, nekázní a nedodržováním Návštěvního řádu. 
9) Používání vlastních fénů je z bezpečnostních důvodů zakázáno. 
10) Obouvat boty mohou návštěvníci až po opuštění prostoru šaten (u překročné lavice). 
 

D. Zákazy v prostorech sauny 
 
Všem návštěvníkům zařízení finské sauny je zakázáno: 
- kouřit ve všech prostorách sauny 
- znečišťovat vodu v bazénu i ostatní prostory, odhazovat odpadky, čistit prádlo, a používat  
   mýdlo mimo sprch 
- poškozovat zařízení sauny 
- nosit do prostoru bazénu jídlo, žvýkačky, sklenice a jiné předměty ohrožující bezpečnost  
   návštěvníků, hořlaviny a jiné chemikálie, používat radiopřijímače a magnetofony 
- nechávat v prostorách budovy jízdní kola, kočárky 
- k vysoušení vlasů používat vlastních vysoušečů a v prostoru šaten používat laků na vlasy 
- holení v potní místnosti a ve sprchách 
- hlukem nebo hlasitým hovorem rušit ostatní návštěvníky 
 

E. Práva a povinnosti provozovatele 
 

1) Provozovatel zabezpečuje plnění svých práv a povinností prostřednictvím odpovědných  
     osob. Odpovědné osoby jsou :ředitel a vedoucí střediska, vedoucí provozu, saunařka. 
     Provozovatel je povinen na viditelném místě vyvěsit : 
2) - název a provozovatele zařízení, adresu 
    - provozní dobu zařízení, ceník poskytovaných služeb, Návštěvní řád 
3) Odpovědné osoby jsou povinny dbát na udržování čistoty a pořádku v celém areálu, na  
     dodržování provozních podmínek, a v souladu s Návštěvním řádem vykonávat dozor nad  
     návštěvníky. 
4) V případě potřeby jsou zaměstnanci provozovatele povinni provést první pomoc, případně  



     zajistit ošetření. 
5) Zaměstnanci provozovatele mají právo: 
     - zkontrolovat a příp. nevpustit do zařízení návštěvníka, který nemá předepsané vybavení  
     (ručník, mýdlo). 
     - nevpustit do areálu nebo z něj vykázat osoby, na něž se vztahuje zákaz nebo omezení  
     vstupu nebo je důvodné podezření, že se na ně zákaz vztahuje či podléhají omezení. 
     - omezit nebo ve zdůvodněných případech uzavřít provoz sauny. 
     - vykázat návštěvníka bez náhrady ze zařízení po opakovaném napomenutí pro porušování  
     Návštěvního řádu. 
     - při zaplnění kapacity sauny přerušit na nezbytnou dobu prodej vstupenek a nepustit do  
     zařízení další návštěvníky. 
     - nevpustit do sauny návštěvníka, který opakovaně porušuje Návštěvní řád či nerespektuje  
     pokyny personálu. 
6)  Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat za škody způsobené návštěvníky úmyslně nebo  
     z nedbalosti její náhradu v plné výši.      
7) Odpovědné osoby jsou oprávněné půjčovat návštěvníkům za poplatek další vybavení  
     z majetku provozovatele. 
 

F. Zákaz vstupu do zařízení sauny 
 
Do areálu sauny není povolen vstup: 
1) Osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými  
    nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům  
    střevních chorob. 
2) Osobám nacházejícím se ve zvýšeném zdravotním dozoru (karanténě) pro výskyt  
     infekčního onemocnění v jejich blízkém okolí. 
3) Osobám zahmyzeným, znečištěným, opilým nebo pod vlivem toxických látek. 

      4) Psům, kočkám a jiným zvířatům. 
 
G. Provoz občerstvení 

 
1) Provozní doba v bufetu je shodná s provozní dobou sauny. 
2) Při prodeji se musí respektovat všechna hygienická nařízení a bezpečnostní a protipožární  

          předpisy. 
3) Provozovatel sauny má oprávnění zajišťovat provoz bufetu smluvním pronájmem jiné  
    oprávněné fyzické osobě. 
 

H. Závěrečná ustanovení 
 
1) Návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele i pro všechny  
    návštěvníky sauny. 
2) Vstupem do prostor sauny se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto  
     řádu a všem pokynům zaměstnanců sauny. 
3) Porušení tohoto provozního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona  
    č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
4) Pobyt v sauně je určen především osobám zdravým. Osoby trpící cévními, srdečními a  
    podobnými onemocněními mohou používat saunu až po odborné poradě s lékařem. 
5) Tento Návštěvní  řád nabývá účinnosti 1.2.2006.    
 
 



 
  

 
 
 
 
 


